
 

 

Philips
Căști stereo HiFi

Cu atașare pe ureche
Negru

SHP3000
Bas dinamic, fixare confortabilă

Design cu greutate redusă şi difuzoare puternice din neodim de 40 mm; datorită 
carcaselor cu reglare automată şi pernuţelor perforate extrem de permeabile, SHP3000 
este cu siguranţă cel mai bun accesoriu pentru utilizare în interior.

Experienţa audio perfectă
• Difuzoare de 40 mm reglate acustic pentru sunet echilibrat detaliat
• Fixarea peste ureche furnizează o izolare excelentă a sunetului

Confortabil pentru utilizare îndelungată
• Carcasele cu reglare automată permit o fixare perfectă pe capul dvs.
• Pernuţele perforate extrem de permeabile asigură dispersarea căldurii

Confort
• Cablul de 3 m vă oferă libertate de mișcare pentru utilizare în interior
• Cablul pe o singură parte reduce riscul de încurcare a cablurilor
• Adaptor de 3,6-6,3 mm inclus



 Reglate acustic

Difuzoare de 40 mm reglate acustic pentru sunet 
echilibrat detaliat

Izolare excepţională a sunetului

Fixarea peste ureche furnizează o izolare excelentă a 
sunetului

Cablu de 3 m pentru libertate de 
mișcare
Cablul de 3 m vă oferă libertate de mișcare pentru 
utilizare în interior

Carcase cu reglare automată

Carcasele cu reglare automată ale căștilor Philips 
sunt proiectate pentru o adaptare ergonomică și 
pentru a menţine sunetul. Dispun de reglare 
automată pentru a se potrivi formei capului dvs., fără 
a adăuga presiune.
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Sunet
• Sistem acustic: Semi-deschis
• Răspuns în frecvenţă: 20 - 20 000 Hz
• Tip magnet: Neodim
• Sensibilitate: 104 dB
• Diametru difuzor: 40 mm
• Putere maximă de intrare: 100 mW
• Impedanţă: 32 ohm

Conectivitate
• Lungime cablu: 3 m
• Finisaj conector: cromat
• Conexiune prin cablu: unilateral

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 69 23410 71646 7
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

19,5 x 22,5 x 8,5 cm
• Greutate brută: 0,321 kg
• Greutate netă: 0,194 kg
• Greutate proprie: 0,127 kg
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele

Cutie exterioară
• GTIN: 1 69 23410 71646 4
• Număr de ambalaje: 3
• Greutate brută: 1,26 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 27 x 20,8 x 25 cm
• Greutate netă: 0,582 kg
• Greutate proprie: 0,678 kg

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

16,5 x 18,8 x 7,9 cm
• Greutate: 0,188 kg
•
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